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Біографічна довідка делегованого представника ІГС 

для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської 

ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради 

 

Єфімова Ганна Вікторівна 

Працює  Завідувач кафедри економічної політики та безпеки 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Громадянство  Україна 

 

Число, місяць і рік 
народження 

 

 

Місце народження  Україна, м. Миколаїв 

Освіта Вища 

Український державний морський технічний 

університет (зараз Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова) 

1997 

Менеджмент виробничої сфери 

Науковий ступінь, вчене 
звання 
(за наявності) 

Доктор економічних наук 

професор 

 

Володіння мовами  Англійська (В2) 

 

Нагороди, почесні 
звання (за наявності) 

Відмінник освіти України 

 

Досвід роботи у 
виборних органах 

 

 

Трудова діяльність 
(дата займаної посади:  з 
…до …) 

Липень 1997 – Жовтень 1997 – інженер 1-ї 

категорії в УДМТУ (зараз НУК);  

Листопад 1997 – Жовтень 2000 – аспірантка 

кафедри економіки та організації виробництва 

УДМТУ (зараз НУК);  

Листопад 2000 – лютий 2003 – викладач кафедри 

економіки та організації виробництва НУК;  

Лютий 2003 – Серпень 2012 – доцент кафедри 

економіки та організації виробництва НУК;  

З Вересня 2012 дотепер – завідувач кафедри 

економічної політики та безпеки НУК.  

Членство в ІГС  ГО «Інститут перспективних досліджень»,  

з 2013 р., член Вченої ради ІПД 

Контактна інформація 
ІГС та делегованої особи 

ГО «Інститут перспективних досліджень» 

м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 76, оф.8, 

e-mail: ipd-ua@ukr.net 

 

Можливі напрями роботи 
у громадській раді 
 

- оцінка ефективності цільових програм розвитку 

м.Миколаєва; 

- сприяння підвищенню раціональності розподілу 

бюджетних коштів в процесі формування програм 

розвитку. 
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Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів для формування складу 

експертно-громадської ради виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради  

 

уповноваженого представника ГО 

«Інститут перспективних досліджень» на 

участь в установчих зборах з обрання 

складу експертно-громадської ради 

виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради Єфімової Г.В. 

 

 

Мене звуть Єфімова Ганна Вікторівна, я є завідувачкою 

кафедри економічної політики та безпеки Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова та 

членом Вченої ради ГО «Інститут перспективних досліджень». 

Сферою моїх наукових інтересів є дослідження ефективності 

господарських процесів. Наразі я беру участь як сертифікований 

експерт в програмі розвитку громад «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE). 

Діяльність експертно-громадської ради зацікавила мене як 

площадка, з якої можна здійснювати конкретні проєкти розвитку 

нашого міста. При цьому вважаю, що участь в роботі ради 

дозволить мені підвищити мої професійні компетентності та 

здобути додатковий досвід. 

Мої знання та досвід практичної діяльності в управлінні 

проєктами (в тому числі, комунальних підприємств) можуть стати 

корисними в таких напрямках роботи як: 

- оцінка ефективності цільових програм розвитку м. 

Миколаєва; 

- сприяння підвищенню раціональності розподілу бюджетних 

коштів в процесі формування програм розвитку. 

Вважаю, що мої знання та практичний досвід дозволять мені 

успішно проявити себе в роботі експертно-громадської ради 

виконавчого комітету Миколаївської міської ради. 

 


